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Εγγραφή Δράσης
Για την εγγραφή μιας δράσης απαιτείται
1.Να γίνει εγγραφή και ενεργοποίηση
του Διοργανωτή (Οι λογαριασμοί των
χρηστών που εγγράφηκαν πέρσι
παραμένουν ενεργοί).
2.Να γίνει σύνδεση στην ιστοσελίδα με
το λογαριασμό του διοργανωτή
3.Να συμπληρωθεί η φόρμα με τα
απαιτούμενα στοιχεία για την δράση
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Ολοκλήρωση Εγγραφής
• Μετά την αποθήκευση της εγγραφής να
γίνετε έλεγχος στο σημείο στο χάρτη
• Να δημιουργηθεί και να αναρτηθεί αφίσα της
δράσης μαζί με το λογότυπο του
διοργανωτή.
• Δεν θα δημιουργηθούν facebook events. Οι
φορείς μπορούν να δημιουργούν events για
τις δικές τους δράσεις και να προσθέτουν ως
συνδιοργανωτή το #BeActive – Cyprus έτσι
ώστε να προωθείται η δράση τους μέσω των
κοινωνικών δικτύων του Εθνικού
Συντονιστή.
• Τελευταία ημέρα εγγραφής δράσεων
είναι η 31 Αυγούστου (εκτός για τα
σχολεία)
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Δημιουργία Αφίσας Δράσης
• Όλες οι αφίσες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και θα
είναι προσβάσιμες στο τμήμα Υλικό για Προβολή ->
Εργαλειοθήκη αφού συνδεθείτε στην ιστοσελίδα
• Οι αφίσες θα είναι σε μορφή .docx . Για να
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα θα πρέπει να
μετατραπούν σε μορφή εικόνας (.jpg)
• Υπάρχουν διάφορα ελεύθερα εργαλεία στο διαδίκτυο
για αυτό (π.χ. http://www.zamzar.com/)
• Μαζί με την αφίσα πρέπει να ανεβάσετε και το logo
του διοργανωτή. (Γίνετε από την φόρμα εγγραφής
δράσεις)
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Ολοκλήρωση Δράσης
• Ανάρτηση φωτογραφιών η/και βίντεο από την διεξαγωγή
της δράσης (Υποχρεωτικό για να μπορεί να δοθεί η
επιχορήγηση)
• Ανάρτηση φωτογραφιών
– Μέσω της ιστοσελίδας
– Μέγιστο μέγεθος φωτογραφιών 100ΜΒ
– Συστήνεται όπως κάθε φωτογραφία έχει μέγεθος περίπου 200ΚΒ

• Ανάρτηση βίντεο μέσω της υπηρεσία youtube
– Δημιουργείται λογαριασμό στην υπηρεσία Youtube
– Αναρτάται το φιλμάκι
– Προσθέτεται στην ιστοσελίδα το ID για το βίντεο

• Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται πρόβλημα με την
ανάρτηση του βίντεο μπορείτε να το αποστείλετε μέσω την
υπηρεσία https://wetransfer.com στην ηλεκτρονική
διεύθυνση it@sportskoa.org.cy
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Κοινωνικά Δίκτυα

#BeActive – Cyprus
Facebook
Instagram
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Twitter
Youtube
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General Data Protection Regulation
• Τα στοιχεία των φορέων που έκανα εγγραφή η θα
εγγραφούν στην Εθνική Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Αθλητισμού θα είναι διαθέσιμα στο κοινό για
καλύτερο συντονισμό των δράσεων.
• Οι δράσεις που διεξάγονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Αθλητισμού είναι δημόσιες άρα δεν χρειάζεται
ειδική άδεια για λήψη οπτικοακουστικό υλικού, νοουμένου
ότι υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση του κοινού. Όλες οι
πρότυπες αφίσες που θα ετοιμαστούν θα φέρουν την
κατάλληλη σήμανση (Για κάθε δράση είναι υποχρεωτική η
δημιουργία της αφίσας).
• Φωτογραφίες ή/και τα video που θα αναρτώνται δεν θα
πρέπει να εστιάζουν σε πρόσωπα, ειδικά σε ανήλικους.
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Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας
Μάριος Χριστοδούλου
Λειτουργός Πληροφορικής
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
Τηλ.:22897139
Email: it@sportskoa.org.cy
www.cyprussports.org
www.beactive.cy
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